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Rigger bør kunne bli kunstige rev også i Nordsjøen, skriver DoUy
Jørgensen, forskerved Institutt fortverrfaglige kulturstudier, NTNU.
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Riggerbør bli rev~1
og plaststhrukturer HOg ble plrf""- '. :
sert ,i nær eten av amme est/,
i 2006. Pilotstudiene viser at ..,,;
disse revene ljener som bes!<yt-: "
tede områderJor fiskeyngel og· i

ungfisk Dette antyder at vi :.'
kansl<;je ikke burde avskrive ..
Rigs-to-Reefs-konseptetsom lire
hensiktsmessig fra et :',
mlljøståsted.. i

Og ikke nok med det: Struk- .,
turene er også tilholdssted for ,i.
de truede kaldtvaunskorallene ': .:
L. pertusa. Ja, de samme koral~i::
lene som miljøvernere har ....'it '
l<;jempet for å beskytte fra seis7z'
misk utforskuing i Norske-. "1%.
havet, gror faktisk på stålbeml"; .
til oljeplattfonner. I 2006 .:,:\
publiserte to britiske forskere:;'.,
en studie som bekreftet tilste-".; :
deværelsen av L. pertusa på 13' .
av de 14 strukturene de under-·
søkte. Når vi fjerner disse . ; ..
strukturene, ødelegger vi da de·' :
samme skapningen~ sOmyi ';~

~;~~~~rfor å beskytte andre;,

Det er helt sikkert problemer'·:1
ved bruke~ av oljePlattf~nner"f'.1
som kunstIge rev. Men VI vet ..",.
ikke nok om disse problemene'~~l
eller. om fordelene ved den.ne·· ;:;'1
løsmngen. Den norske regJe,,::::~~:gjj

ringen har valgt å ikke iIllPI,~~",-;:;:;<:J
mentere et pilotprosjekt, til ...']
tross for vitenskapelig iuteresse' i
og snksess andre steder. .!

Den vitenskapelige disku- • I
sjonen om fordelene ved et .,. ; .
Rigs-to-Reefs-program i Nord- ...j
sjøen har havnet i skyggen av eD: '
dumpingdebatt hvor plattfor- '1

mene representerer eri~de ti}. :,:A'
forurensing, miljøgifter og
søppel.

Nænngs- og energideparte
mentet planen.

Men forskere har hevdet det
motsatte siden midten av 1980
tallet. De få studiene som har
blitt gjort i Nordsjøen om
stående plattfonnstrnkturer og
fiskebestander, viser at konsen
trasjonen av fisk er betydelig
høyere rundt understellene.
Dette kan være en. indikasjon pa
at strukturen.e tilbyr fordeler
som habitat eller ljener som
landemerker for fisken. Eu
studie av et «Ekoreef»-koru;ept·
for flere av Ekofisk-strukturene
viste at dette kunne ljene som
beskyttelse for .fiskehabitat for å
øke fiskebestanden.

Fiskere har nylig satt ut
kunstige revstrukturer i Norge:
Den største består av 24 betong-

HABITAT. Gamle
rigger omgjorttil
kunstigerev
tiLbyrfre,mra
gendeha~itatfor

både fisk og
virvelløse dyr,
skriver DaUy
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at Esso ikke hadde foreslått a
dumpe Odin. Et pilotprosjekt
for kunstige reV burde ha blitt
sett som noe annet enn
dumpiug, men det ble det ikke.

Miljøveruere hevdet at siden
Nordsjøen ikke har det samme
økosystemet soin Mexicogolfen
ville ikke et Rigs-to-Reef
program hjelpe fisken her, og
burde detfor stemples som
dumping. Til slutt avviste detfor

PÅ TIDE. Det er på tide for Norge å revurdere alternative utrangerings
muligheterforoljeplattformer: å gjøre dem til kunstige rev.
Foto:0yvind Elvsborg
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demermeste tiårene, og
det finnes ijlgen plan for
ll'vordan detteskal gjennom
f~res.petvirkersom om det er
enallmem~oppfatning ornatde
fleste av disse strukturene må
bringes til land, og at dette er
den mestnilljøyennIige
løsningen. Men som DN skriver
i artikkelen «Ikke så lagelig til
for hugg» 7. november, er det
ikke nødvendigvis slik.

Det er detfor ·er på tide for
Norge å revordere alternative
utrangeringsmuligheter: å gjøre
dem til kunstige rev.

I Mexicogolfen har omtrent
ti prosent av jacket-struktu
rene - de store stålbena som
fungerer som understell - blitt
tatt i bruk som kunstige rev..
Disse revene presenteres som
en stor miljøsuksess-, ettersom
de tilbyr fremragende habitat
for både fisk og virvelløse dyr.

,.Fiskere, vitenskapsmenn, olje":
selskaper og miljøorganisa
sjonerhar alle støttet disse
såkalte Rigs-to-Reefs-program
mene. Kan det tenkes at et
slikt alternativ passer i Nord
sjøen?

Esso Norge foreslo faktisk et
slikt program i mars 1995. Esso·
ville senke understellet til Odin
plattfonnen og gjøre det til
Norges første kunstige rev.
Timingen kunne kuapt ha. vært
verre. Bare en måned etter
begynte Greenpeace å protes
tere mot dumpingen av Shells
Brent Spar-plattfonn. Dumping
debatten ble raskt koblet til
Essos Odin-planer, til tross for


